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 استان هرمزگان در  (Chrysopogon aucheri) ريش زردبررسي برخي ويژگي هاي بوم شناسي گونه 

 

 4سودابه طاووسيو  3 امید ذاکري  ،2 محمدامین سلطاني پور ، 1*رحمان اسدپور

 

 منابعکشاورزي و و آموزش تحقیقات  مرکزبخش تحقیقات منابع طبیعي، کارشناس ارشد نويسنده مسئول و   -1*

 نرمزگاهبیعي ط

، رمزگانهطبیعي  منابعکشاورزي و و آموزش تحقیقات  مرکز، بخش تحقیقات منابع طبیعي، پژوهشاستاديار  -2

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزي، بندرعباس، ايران.

 دانشجوي دکتري علوم مرتع دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات -3

 شیرازه دانشگا کارشناس ارشد خاکشناسي -4

 
 چکیده 

یكی از گونه های مهم مراتع استان هرمزگان است که از نظر حفاظت خاك و تولید  (Chrysopogon aucheriریش زرد )گونه      
 ،زمین شناسی ،وضعیت خاك ،گونه از جمله مناطق پراکنشعلوفه دامی نقش بسزایی دارد. به منظور تعیین برخی از ویژگی های اکولوژیك 

در استان سال  3به مدت  1392سال  از این بررسی این گونه گیاهی، پارامترهای رویشیتیپ های اراضی و  ،امنه انتشار ارتفاعید ،اقلیم
آباد، گنو و بشاگرد آباد، قطبحاجی شامل منطقه چهارها در در این تحقیق ابتدا نقشه پراکنش گونه تهیه و سپس بررسی هرمزگان انجام شد.

متر در  2900متر در منطقه آب گرم گنو و چاه فعله تا  200ارتفاع دامنه ارتفاعی گسترش این گونه  گیاهی از ن انجام شد. استان هرمزگا در
 این گونه گیاهی در استان هرمزگان در اراضی کوهستانی کم ارتفاع، تپه ها، فالت ها وکوه بخون  واقع در شهرستان حاجی آباد می باشد. 

زه های سنگریزه دار، مجموعه واحدها و دشتهای دامنه ای دیده می شود اما تیپ های اصلی این گونه را بیشتر می تراسهای فوقانی، واری
 .Cبررسی خاك رویشگاههای مناطق مورد مطالعه نشان داد که گونه . ای مشاهده می شودتوان در مناطق تپه ماهوری و دشت های دامنه

aucheri وضعیت خاك قرار ندارد. شایان ذکر است که خاك در همه رویشگاههای این گونه فاقد گچ می  متنوع از نظر "شرایط نسبتا در
متنوع از نظر وضعیت بافت خاك قرار  "باشد بررسی خاك رویشگاههای مناطق مورد مطالعه نشان داد که گونه ریش زرد در شرایط نسبتا

باشد که این خاکها جزء خاکهای متوسط تا سنگین شنی و لومی رسی میبافت خاك در اکثر مناطق لومی رسی  ندارد. شایان ذکر است که
در مناطق مختلف متغیر است. خاك رویشگاه ریش زرد از نظر میزان  12/8تا  07/7شوند. اسیدیته خاك قلیایی و میزان آن از محسوب می

ست و در مجموع در مناطق مختلف درصد کربن مواد آلی متری، دارای بیشترین میزان کربن آلی اسانتی 30تا  0مواد آلی فقیر و در الیه 
میلی موس بر سانتی  62/1تا  31/0در مناطق مختلف در نوسان است . هدایت الكتریكی خاك در مناطق مختلف بین  38/0تا  24/0بین 

سیدیته خاك در رویشگاههای مناطق مختلف در نوسان است که با توجه به میزان درصد سدیم قابل تبادل، هدایت الكتریكی و ا متر در
 محسوب می گردد. معمولی و شور غیر خاکهایمختلف مورد مطالعه، جزو 

 هرمزگاناستان  ، Chryzopogon aucheri ،ریش زرد ،اکولوژی هاي کلیدي: واژه

 

 مقدمه 

ایر موجودات زنده بوده اند به گیری سهمیشه در چرخه زندگی موجودات دیگر نقش اصلی داشته و همواره مورد بهره عناصر گیاهی     
های بومی به عنوان عاملی در استراتژی عبارت دیگر قوام زندگی انسان و دیگر جانوران بر اساس این بستر استوار بوده است. وجود گونه

عدیل کننده شرایط تامین پایداری محیط زیست برنامه ریزی شده است، بررسی گیاهان نه فقط از حیث خود گیاهان بلكه به عنوان عوامل ت
محیط زندگی آدمی به ویژه در برنامه ریزیهای زیست محیطی برای هر منطقه اهمیت دارد. بدون شناخت وضعیت پوشش گیاهی و تنوع 
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های گیاهی یك منطقه، برنامه ریزی جهت مدیریت و  بهره برداری از مراتع ممكن نیست. الزمه بهره برداری اصولی و درست از منابع گونه
باشد و مدیریت برعرصه های منابع طبیعی بدون شناخت دقیق از یعی تجدید شونده شناخت دقیق روابط وضوابط حاکم بر آن میطب

یك مرتع بر مبنای اصول اکولوژیكی استوار بوده و درك فرایندهای  شد. مدیریت صحیح پتانسیلهای بالقوه و بالفعل آن میسر نخواهد
توان باشد، مسلما با بررسی شرایط اکولوژیكی و عوامل موثر بر پوشش گیاهی، با دقت بیشتری میت میاکولوژیكی پیش شرط اصلی مدیری

از جمیع عوامل اکولوژیكی، عوامل اقلیمی و ). (Assadpour, 2017) در مورد جنبه های مختلف بهره برداری از مراتع اظهار نظر کرد
این پژوهش در همین راستا  .(Ardakani, 2003) یع ییوم ها نقش ایفا می کنندخاك به نحو موثری در تعیین رویشگاه گیاهان و توز

و  ریش زردگیاه در پراکنش  موثر مشخص نمودن عوامل هدف اصلی این تحقیقطراحی و در استان هرمزگان اجرا گردیده است. بطور کلی 
گیاهی علفی  Chryzopogon aucheriگونه . دمی باش در استان هرمزگانگونه این عوامل محدود کننده پراکنش و رشد تعیین 

ای افراشته یا خمیده چندساله، چمنی، انبوه، دارای ساقه های زیر زمینی کوتاه، بن ساقه پوشیده از غالفهای برگی خشك. ساقه های ماشوره

ل کم و بیش کرك دار. برگها با پهنك متر، نازك، ساده، گاهی در بخش باالیی منشعب، در زیر پانیكوسانتی 60برافراشته، به ارتفاع تا  –

آذین پانیكول، دار. گلمژه –دار متر، سطح پهنك کرك دار، حاشیه زگیلمیلی 2-4متر، به عرض سانتی 10-25دار، بطول نوك –خطی 
های تایی. سنبلچه 3ها لچهآذین در باال کرکدار، سنبوار، دم گلمتر، با انشعابها فراهم و چرخهسانتی 3-4متر، به عرض سانتی 10-5بطول 

 6- 5/9مستطیلی، بطول  –های زایا بیضوی متری، سنبلچهمیلی 4-7ها سیخك دار، بطول متر، پوشه( میلی4-)7-10نازا ) نر ( بطول 
کرك دار، پوشه متر، میلی 5-8ها نا برابر، پوشه پایینی مستطیلی، بطول مترپوشهمیلی 1- 5/1متر، پینه سنبلچه گوه ای شكل بطول میلی

های زایا رگه ای، پوشینه سنبلچه 2های نازا سرنیزه ای، متر، بدون کرك، پوشینه سنبلچهمیلی 5/1 -10باالیی سیخك دار، سیخك بطول 
 متر ) با سیخك ( پوشینك وجود ندارد یا کوچك شده.میلی 25-40دار، دارای سیخك، بطول مستطیلی، نوك دندانه

این گیاه در افغانستان، پاکستان، شمال و مناطق گرمسیری آفریقا، شمال غربی  Chryzopogon aucheri نه پراکنش جهانی گو     
 ,Rechinger)هند، عربستان، فلسطین، مصر و ایران )جنوب، جنوب شرق شامل استانهای هرمزگان و بلوچستان( پراکنش در دارد. 

 دهد.از مراتع استان هرمزگان را به خود اختصاص می قابل توجهو سطحی  رویش داشتهاستان هرمزگان مراتع این گونه در . (1980

      Najafi (2011)  های پر تولید مرتع در منطقه به دارد که گونهسال بیان می 4گونه گیاهی در مدت  9با بررسی تولید علوفه تعداد
باشند اما از می Chryzopogon aucheriو  های یكساله، فورب Gymnocarpus decanderهای یكساله، ترتیب شامل گراس

در ایشان قرار دارند.  Chryzopogon aucheriو  Helianthemum lippiiها، ها، گراسنظر در صد مصرف به ترتیب، فورب
با از هفته چهارم آذر که مصادف  Chryzopogon aucheri دارد که رشد رویشی گونهبررسی زمان مناسب ورود و خروج دام بیان می

یابد و دوره رکود از اواخر فروردین تا اواخر آذر طول باشد شروع شد و تا هفته سوم فروردین ادامه میکاهش دما و خنك شدن هوا می
باشد. دوره خشك شدن گیاه از نیمه دهی از اوایل دی تا اخر اسفند و بذردهی از هفته سوم اسفند تیمه اول فروردین میکشید. دوره گلمی

ها با گونه برداری مجازحد بهرههای مهم مرتعی حد بهره برداری مجاز گونه بررسیدر نامبرده کشید. ردین تا نیمه آذر ماه طول میدوم فرو
شامل ،  Chryzopogon aucheri گونههای مختلف برداشت بر تولید علوفه روش قطع و توزین انجام داد و برای این منظور اثر شدت

دار ها در تیمارهای مختلف معنیدارد که اختالف تولید علوفه و ارتفاع گونهتیمار شاهد بررسی نمود نامبرده بیان می درصد و 75، و 50، 25
اثر نوسانات مقدار و  باشند که نشان دهندهداری میهای مختلف دارای اختالف معنیها در سالباشند اما تولید علوفه و ارتفاع گونهنمی

 پراکنش بارندگی است.

در خصوص مطالعات آت اکولوژی گونه های مرتعی در سطح کشور، تحقیقات زیادی صورت گرفته است ولی در خصوص گونه      
Chryzopogon aucheri مطالعات صورت گرفته در رابطه با سایر گونه ها پرداخته می برخی در ذیل به یافت نشد.  ه ایهیچ مطالع

در  Cenchrus ciliarisدر بررسی آت اکولوژی گونه مرتعی  Shahmoradi (2009)و  Hoveizehنتایج حاصل ازتحقیقات  شود.
متری و در شیبهای رو به جنوب و شرق  420تا 60د که دامنه اکولوزیكی این گونه در استان خوزستان با ارتفاع نداستان خوزستان نشان دا

هایی با بافت شنی لومی و سیلتی شنی همراه با واریزه های ریز و باشد. این گونه مرتعی در خاکاراضی تپه ای و مناطق کو هستانی می
( ، در بررسی آت اکولوژی گونه ناگرد در استان هرمزگان 2009) Soltanipoorو  Assadpour درشت و تخت سنگ استقرار دارد. 

د )نواحی ساحلی و خلیج عمانی( و هم در نتیجه گیری کرده اند که گونه ناگرد در محدوده استان هرمزگان هم در ناحیه گرم بیابانی شدی
ناحیه گرم میانی )ناحیه استپی( مشاهده می گردد و با بیشتر شدن عرض جغرافیایی و کاهش دما در استان های همجوار به طور کلی 

ان هرمزگان نمی پراکنش گونه محدود و متوقف می گردد، در ضمن عوامل اقلیمی، عامل محدود کننده مهمی در انتشار این گونه در است
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در  باشند و تاثیر عوامل اقلیمی در این استان را تا حدودی می توان در فراوانی این گونه مشاهده نمود، لذا عامل اصلی در انتشار این گونه
( در بررسی آت اکولوژی گونه 2009) Fakhireh استان هرمزگان را باید در مشخصات خاك و بستر رویش جستجو کرد.

Desmostachiya bipinnata که رویشگاه این گونه بصورت متمرکز در شمال شرقی منطقه مورد  تدر دشت سیستان نتیجه گرف
درجه سانتیگراد می باشد. این  22میلی متر و دمای متوسط ساالنه  8/60مطالعه واقع شده است. میزان بارندگی ساالنه در این رویشگاه 

دسی زیمنس بر متر حضور دارد این گونه  60تا  10و شوری خاك  31/8شنی و با پ،هاش برابر گونه بر روی خاکهایی با بافت لوم تا لومی 
 .دارای ریشه افشان و ریزوم بوده که تا دو متر در خاك نفوذ میكند. ریشه دارای انشعابات جانبی فراوانی در الیه های سطحی خاك است

 

 مواد و روشها 

و رابطه آن با عوامل اکولوژیك در مناطق انتشار طبیعی آن در  Chryzopogon aucheriبه منظور بررسی وضعیت رویشی گیاه      
استان هرمزگان، با استفاده از نقشه های موجود طرح شناخت استان هرمزگان و بازدیدهای مكرر، مرزهای انتشار گونه بر روی نقشه های 

ن گیاه در سطح استان کامال مشخص و تفكیك شد البته نقشه نهایی های پراکنش ایترسیم گردید و محل 1:50000توپوگرافی با مقیاس 
سپس به منظور بررسی پارامترهای رویشی گیاه و بررسی عوامل مربوط به خواص  (.1شكل ) باشدمی 1:250000ارائه شده با مقیاس 

 .انتخاب شدآباد، گنو و بشاگرد آباد، قطبیحاجمختلف استان شامل مناطق در نقاط منطقه  4فیزیكی و شیمیایی خاك بر روی انتشار گونه، 
تعیین عوامل برای ها انتشار دارند. در آن عرصه Chryzopogon aucheriهای مطالعاتی معرف مناطقی هستند که گونه این محل

درصد  ،تعداد پایه در هكتار ،فراوانی ، در هر سایتگونه پارامترهای مرتعیو در انتشار  ... مؤثر اکولوژیك شامل اقلیم، خاك، زمین شناسی و
اندازه گیری شد. آمار برداری از پارامترهای مورد نظر به  Chryzopogon aucheri گونهپوشش و دو قطر عمود بر هم مربوط به 

عدد  3تعداد انجام شد بدین صورت که در هر سایت ترانسكت در داخل هر سایت انتخابی  –به وسیله پالت  روش تصادفی سیستماتیك
 و مترمربعی مسقر گردید 4متری پالتهای  100انسكت انداخته شد و در طول هر ترانسكت، در هر واحد مطالعاتی، در فواصل مشخص،تر

گیری بدین منظور از پالتهای شبكه بندی شده برای برآورد درصد پوشش گیاهان استفاده گردید. برای اندازه ، های الزم انجام شداندازه گیری
برای بدست آوردن قطر متوسط گونه از آنجا که گونه مورد مطالعه دارای  ترین حد رشد تا حد باالیی آن در نظر گرفته شدیینارتفاع گیاه پا
کروی می باشد دو قطر عمود برهم گیاه اندازه گیری شد و سپس قطر متوسط گونه محاسبه گردید. به منظور محاسبه تراکم  "شكلی تقریبا

همچنین حضور و عدم  های گونه در پالتها شمارش و در نهایت تراکم در هكتار گونه مورد مطالعه محاسبه گردید.گونه مورد نظر کلیه پایه
پروفیل  5جهت تهیه نمونه خاك از هر رویشگاه در روی هر ترانسكت و در کنار پالت شماره حضور گونه )فراوانی( در پالتها ثبت گردید. 

به آزمایشگاه مختلف شد و جهت تجزیه پارامترهای  سانتی متری نمونه خاك تهیه 60تا  30 و  30تا  0خاك حفر گردید، و از عمق های 
 .خاکشناسی ارسال گردید و مورد آنالیز و تجزیه قرار گرفت

ارتفاع ثانیه در  12دقیقه و  09درجه  56ثانیه عرض شمالی و  20دقیقه و 21 درجه  و 27ختصات مدر مورد مطالعه ی منطقه گنو: منطقه
 تیپ گیاهی این منطقه به صورتو قرار دارد کوه گنومتر از سطح دریا در  450 تقریبی

Gymnocarpus decander + Chrysopogon aucheri +Euphorbia larica + 

ارندگی ساالنه اقلیم منطقه به روش دومارتن اصالح شده خشك بیابانی گرم، این تیپ گیاهی ، و متوسط ب .هكتار مساحت دارد 9860بوده و 
 میلیمتر می باشد. 4/222

ثانیه در ارتفاع  10دقیقه و  0درجه  56ثانیه عرض شمالی و  49دقیقه و 49درجه  و 27ختصات مدر مورد مطالعه ی : منطقهمنطقه قطب اباد
و بر روی تپه ماهور های باس، کیلومتری بندر ع 80ی در حدود حور بندر عباس به حاجی آباد در منطقهممتر از سطح دریا در  850 تقریبی

 تیپ گیاهی این منطقه به صورتو واقع شده است.باشد. مارنی که سطح رویی آنها پوشیده از کنگلومرا  و ماسه سنگ  های است می
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Chrysopogon  aucheri+ Euphorbia larica + Acacia spp.  

غربی ومیزان شیب در این تیپ در  –ب این منطقه شرقی باشد جهت شیهكتار می 21750مساحت این تیپ گیاهی قریب به بوده 
اقلیم منطقه به روش دومارتن اصالح شده خشك بیابانی  باشد.درصد می 60تا  30و قسمتی در کالس  30تا  15، 15تا   10های کالس

 .میلیمتر می باشد 5/211و متوسط بارندگی ساالنه  گرم

ثانیه  28دقیقه و  49درجه  55ثانیه عرض شمالی و  23دقیقه و 13درجه  و 28ختصات تقریبی مدر مورد مطالعه ی منطقه حاجی اباد: منطقه
و بر کیلومتری نرسیده به حاجی آباد،  10ی در حدود حور بندر عباس به حاجی آباد در منطقهممتر از سطح دریا در  950 در ارتفاع تقریبی

 تیپ گیاهی این منطقه به صورتو واقع شده است.  روی تپه ماهور های پوشیده از کنگلومرا  و ماسه سنگ

Gymnocarpus decander + Chrysopogom aucheri  + Gailonia aucheri 

باشد جهت شیب این تیپ شمالی و میزان شیب در این تیپ هكتار و بر روی تپه ماهورها می 12000مساحت این تیپ گیاهی قریب به بوده 
 میلیمتر می باشد 5/211و متوسط بارندگی ساالنه  منطقه به روش دومارتن اصالح شده خشك بیابانی گرم. اقلیم باشددرصد می 60تا  30

منطقه بشاگرد: این منطقه از توابع شهرستان جاسك در شرق استان هرمزگان و دراطراف آبادی سرتنگ قرار دارد. مختصات جغرافیایی این 
و متر از سطح دریا  1100در ارتفاع ثانیه طول شرقی  51دقیقه و  53درجه و  57شمالی و ثانیه عرض  36دقیقه و   37درجه و   26منطقه  

تیپ گیاهی این منطقه به باشد. وهای است میبر روی تپه ماهورهای مارنی که سطح رویی آنها پوشیده از سیلت استون و ماسه سنگ
 صورت

Euphorbia larica + Chrysopogon aucheri +Gymnocarpus decander 

میزان شیب در این تیپ  غربی و –شرقی  "ها عموماباشد جهت شیب این تپههكتار می  5330مساحت این تیپ گیاهی قریب به بوده 
و   اقلیم منطقه به روش دومارتن اصالح شده خشك بیابانی گرمباشد. درصد می 60تا  30و  30تا  15، 15تا   10های گیاهی، در کالس

 .میلیمتر می باشد 4/271النه متوسط بارندگی سا

 

 

 
 در استان هرمزگان Chryzopogon aucheriنقشه پراکنش گونه  -1شکل 

 
 نتایج
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 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-19  

 

 اقلیمی مطالعات

تشار گونه مورد مطالعه دارای نهمه مناطق ا بیابانی بود. کوپن ، بیابانی گرم شدید، به روشاقلیم مناطق مورد مطالعه به روش آمبرژه     
با توجه به محاسبات  .نظم می باشدمم همراه با رطوبت نسبی باال و زمستانهای معتدل است میزان و پراکنش بارنگی بسیار ناستانهای گربتا
و برای  -7و  46مقادیر درجه حرارت حداکثر مطلق و حداقل مطلق بترتیب  ،درجه سانتیگراد 26عمل آمده  متوسط دمای مناطق معادل ه ب

 درجه سانتیگراد محاسبه گردیده است. 5/19و  4/34قل بترتیب متوسط حداکثر و متوسط حدا

(، کوههای کم 5/1) مرتفع "این گونه گیاهی در استان هرمزگان در واحد اراضی کوههای مرتفع و نسبتاارزیابی منابع و قابلیت اراضی: 
 )واحد مدور قلل با ارتفاع کم هایتپه، (2-1 اراضی )واحد مضرس و تیز قلل با سنگی مرتفع "نسبتا های(، تپه6/1) "ارتفاع تا نسبتا

 بریده )واحد سطوح یا و مدور قلل با هایتپه، (2-3 اراضی )واحد تیز قلل و زیاد سنگی زدگیبیرون با با ارتفاع کم هایتپه ،(2-2اراضی

 شود. ( دیده میC) ( و مجموعه واحدها8) (، واریزه های سنگ ریزه دار3فالتهای و تراسهای فوقانی )، (6/2 اراضی

تراس های  هاهاو آبرفت های دوران چهارم است. این نهشتهشامل نهشته "شناسی رویشگاه این گونه گیاهی اکثرازمینزمین شناسی: 
بوده  ها، و پهنه های پای کوهی را فرا گرفته اند و دارای اجزایی متفاوت و منفصلها، کف درههای مخروط افكنهمرتفع و کم ارتفاع، نهشته

گچساران ،  ((Plbبختیاری  کنگلومرای بر این این گونه گیاهی بر روی سازندهایباشند. عالوه تر میکه حاصل فرسایش تشكیالت قدیمی
(Mg) ، میشانMm)) .آغاجاری و(Ma )پراکنش دارد. 

  

 محاسبه پارامترهای گیاهی

درصد  95آباد، بشاگرد و گنو در سطح آباد، قطبزرد در مناطق حاجینشان داد که بین حجم سایه اندازه گونه ریش  هامقایسه میانگین
متر مكعب سانتی 26498شود به این صورت که میانگین حجم سایه اندازه این گونه در منطقه قطب آیاد با داری مشاهده میاختالف معنی

 باشد.متر مكعب کمترین میسانتی10412بیشترین و در منطقه گنو با 

درصد اختالف  95بین درصد پوشش گونه ریش زرد در مناطق حاجی آباد و قطب اباد و نیز بین مناطق بشاگرد و گنو کال در سطح 
درصد اختالف  95منطقه اول )حاجی آباد و قطب اباد( با منطقه دوم )بشاگرد و گنو( در سطح  شود ولی بین دوداری مشاهده نمیمعنی
 05/3درصد بیشترین و در منطقه بشاگرد  7/8ن صورت که میانگین درصد پوشش این گونه در منطقه قطب آباد با دار وجود دارد. به ایمعنی

 (2و  1)جداول باشد.درصد کمترین درصد پوشش را دارا می

 
 پارامترهای پوشش گیاهی ها در رابطه با صفات مورد بررسیتجزیه واریانس داده -1جدول 

 (M.Sانگین مربعات )می درجه آزادی منابع تغییر
 درصد پوشش گیاهان غیر درصد پوشش حجم سایه انداز 
 ns561/0 ns004/0 4/2714** 2 تکرار
 ns569/2 097/12** 3/21503** 3 منطقه

 ns7/225 ns163/0 ns547/0 6 خطای آزمایشی
 212/1 472/0 5/1761 108 خطای نمونه برداری

 C.V % 0/33 4/30 0/39ضریب تغییرات 
ns  درصد 1به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح  **و 
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 های مناطق مختلف از نظر صفات مورد بررسی پارامترهای پوشش گیاهیمقایسه میانگین -2 جدول
 صفات
 درصد پوشش گیاهان غیر درصد پوشش (cm3حجم سایه انداز ) منطقه
 b21827 a35/8 a88/10 آبادحاجی
 a26498 a70/8 ab90/7 آبادقطب

 c14502 b05/3 a50/10 بشاگرد
 d10412 b35/3 b34/7 گنو

داری با هم اختالف معنی LSDدرصد آزمون  5های موجود در هر ستون که حداقل دارای یك حرف مشترك هستند، در سطح میانگین
 ندارند.

 

 سیستم ريشه دواني 

ن حداکثر عمق ریشه دوانی گونه ریش زرد در مناطق مختلف در سطح ها نشان داد که بین منطقه تجمع ریشه و نیز بیمقایسه میانگین
 .(4و  3)جداول  شودداری مشاهده نمیدرصد اختالف معنی 95آماری 

 
ها در رابطه با صفات مورد بررسیتجزیه واریانس داده -3جدول   

درجه  منابع تغییر
 آزادی

 (M.Sمیانگین مربعات )
 شهتراکم ری حداکثر عمق ریشه دوانی

 ns3/58 ns08/11 2 تکرار
 ns0/191 ns89/70 3 منطقه

 31/37 9/138 6 خطای آزمایشی
 C.V % 6/17 0/15ضریب تغییرات 

ns غیرمعنی دار 
 
  

مقایسه مناطق مختلف از نظر صفات مورد بررسی - 4جدول   
 صفات
 تراکم ریشه حداکثر عمق ریشه دوانی منطقه

 آبادحاجی
a3/58 a3/37 

 a0/70 a7/44 آبادقطب
 a3/63 a7/35 بشاگرد

 a7/76 a0/45 گنو

داری با هم اختالف معنی LSDدرصد آزمون  5که حداقل دارای یك حرف مشترك هستند، در سطح  ستونهای موجود در هر میانگین
 ندارند.

 

 خاکشناسي مطالعات

درصد ،  12/8تا  07/7، اسیدیته خاك بین 12/8تا  65/5، واکنش گل اشباع 96/39تا  97/30درصد رطوبت اشباع خاك بین 
تا  85/88، پتاسیم بین 36/2تا  0/33، میزان فسفر بین 65/57تا  85/9، درصد آهك بین 38/0تا  24/0کربن مواد آلی بین 

 53/2، مجموع کلسیم و منیزیوم 67/50تا  33/29، درصد شن بین 67/38تا  18، سیلت بین 38تا  24، درصد رس بین 56/195
 )جدول در مناطق مختلف در نوسان است  0/82تا  0/64، و میزان نسبت جذب سدیم بین 87/1تا  0/73، درصد سدیم 33/15 تا
 .(6و  5
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 مقدار حداکثر و حداقل عناصر خاک در مناطق مورد بررسی -5جدول 
 (%) SP(%)      pH EC(ds/m) TNV(%) OC عمق منطقه

 گچ
 

P (mg/kg) K (mg/kg) Clay (%) Silt (%) Sand (%) Ca+Mg(meq/lit) Na(meq/lit) K محلول SAR 

 0.68 15.21 1.19 6.13 36.67 36.00 27.33 196.56 1.71 0.00 0.24 50.14 0.66 8.12 32.88 1 حاجی آباد

 0.77 12.25 1.38 5.93 32.00 38.67 29.33 154.44 0.33 0.00 0.22 53.98 0.71 8.07 38.54 2 حاجی آباد

 0.82 13.85 1.39 5.87 5.67 25.33 24.00 150.73 2.36 0.07 0.32 57.56 0.71 7.92 30.97 1 ادقطب آب

 0.79 6.37 1.15 4.33 41.33 32.00 26.67 88.85 1.19 0.04 0.31 56.14 0.54 7.97 33.97 2 قطب آباد

 0.64 10.87 0.73 2.53 50.67 21.33 28.00 187.23 1.15 0.00 0.26 9.58 0.31 7.75 30.00 1 بشاگرد

 0.80 10.46 0.96 2.80 53.33 18.00 28.67 193.57 0.80 0.00 0.26 10.44 0.36 7.66 32.22 2 بشاگرد

 0.72 10.93 1.87 15.33 29.33 36.67 34.00 141.21 2.01 0.00 0.38 51.28 1.62 7.65 35.60 1 گنو

 0.81 7.24 1.77 12.13 29.33 32.67 38.00 111.07 1.38 0.00 0.26 52.45 1.27 7.69 39.96 2 گنو

 
 های عناصر خاک در رویشگاه ریش زردمقایسه میانگین -6جدول 

 صفت
 SP1 SP2 pH1 pH2 EC1 EC2 TNV1 TNV2 OC1 OC2 منطقه

 a88/32 a54/38 a12/8 a07/8 b808/0 ab83/0 a15/50 a98/53 a480/0 a467/0 حاجی آباد

 a97/30 a97/33 ab92/7 ab88/7 b837/0 ab73/0 a56/57 a15/56 a546/0 a547/0 قطب آباد

 a00/3 a22/32 b75/7 b66/7 b554/0 b588/0 b58/9 b44/10 a512/0 a500/0 بشاگرد

 a60/35 a96/39 b65/7 b69/7 a229/1 a066/1 a28/51 a45/52 a616/0 a503/0 گنو
 

 دهای عناصر خاک در رویشگاه ریش زرمقایسه میانگین -6جدول ادامه 
 

 صفت
 Gyps1 Gyps2 P1 P2 K1 K2 Clay1 Clay2 Silt1 Silt2 منطقه

 a22/1 c33/0 a88/13 a02/12 a33/27 b33/29 a00/36 a67/38 00/0 00/0 حاجی آباد

 a52/1 a19/1 a26/12 a40/9 a00/24 b67/26 b33/25 b00/32 04/0 07/0 قطب آباد

 a07/1 b80/0 a67/13 a90/13 a00/28 b67/28 b33/21 c00/18 00/0 00/0 بشاگرد

 a41/1 a38/1 a67/11 a19/10 a00/34 a00/38 a67/36 b67/32 00/0 00/0 گنو

 های عناصر خاک در رویشگاه ریش زردمقایسه میانگین -6جدول ادامه 
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 اختالف معنی داری با هم ندارند LSDآزمون  %5ی موجود در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح هانگینمیا

 صفت
 Sand1 Sand2 Ca+Mg1 Ca+Mg2 Na1 Na2 Ksol1 Ksol2 SAR1 SAR2 منطقه

 b67/36 c00/32 b47/2 a42/2 bc19/1 a14/1 a88/3 a41/3 a68/0 a86/0 حاجی آباد

 a67/50 b33/41 b41/2 a08/2 ab39/1 a07/1 a66/3 a51/2 a82/0 a88/0 قطب آباد

 a67/50 a33/53 b59/1 a65/1 c73/0 a96/0 a26/3 a23/3 a64/0 a89/0 بشاگرد
 b33/29 c33/29 a75/3 a24/3 a87/1 a32/1 a21/3 a55/2 a72/0 a90/0 گنو
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  بحث و نتیجه گیری 

 متر در منطقه واقع در کوه در شهرستان حاجی آباد 2900متر در اب گرم گنو  تا  200دامنه ارتفاعی گسترش این گونه  گیاهی از ارتفاع 
گونه ریش زرد در محدوده استان هرمزگان هم در ناحیه گرم بیابانی شدید )نواحی ساحلی و خلیج عمانی( و هم در ناحیه گرم میانی  باشد.می

دد، میزان دما در نواحی ساحلی به صفر نمی رسد و متوسط درصد رطوبت نسبی ساالنه در ناحیه ساحلی بین ر) ناحیه استپی ( مشاهده می گ
درجه سانتی گراد (  -7درصد در نوسان است، در صورتیكه در نواحی شمالی استان در منطقه حاجی آباد دما تا زیر صفر )  8/69 تا  2/56

تر از مناطق ساحلی استان است. اما نكته قابل ذکر این است نزول می کند و درصد رطوبت نسبی در مناطق شمالی استان نیز بسیار پایین
گردد اما انتشار تك فزایش ارتفاع از سطح دریا و کاهش دما امكان تشكیل تیپ با این گونه گیاهی محدودتر میتوان گفت، با اکه می

متر از سطح دریا نیز در استان گزارش شده است ) نمونه های موجود در هرباریوم مرکزتحقیقات  2900های این گونه تا ارتفاع حدود پایه
بیشتر شدن عرض جغرافیایی و کاهش دما در استانهای همجوار به طور کلی پراکنش گونه متوقف  هرمزگان ( شایان ذکر است است که با

، به شكل تك پایه های منفرد در از حالت تیپ در مناطق کم ارتفاع گردد. با توجه به اینكه پراکنش این گونه در استان هرمزگانمی
ن گفت به دلیل اینكه انتشار این گونه گیاهی در بخشهای شمالی، غربی و شرقی شود، به طور کلی می تواارتفاعات باال وبه ندرت دیده می

 باشند وگردد لذا به نظر می رسد که عوامل اقلیمی، عامل محدود کننده مهمی در انتشار این گونه در استان هرمزگان نمیاستان مشاهده می
به طوری که در ارتفاعات مناطق شمالی استان و  انی این گونه مشاهده نمودتوان در فراوتاثیر عوامل اقلیمی در این استان را تا حدودی می

گردد. لذا فاکتور اصلی در انتشار این گونه در استان هرمزگان را باید در سایر مناطق مرتفع اثری از تیپ های گیاهی این گونه مشاهده نمی
 "ق مورد مطالعه نشان داد که گونه ریش زرد در شرایط نسبتابررسی خاك رویشگاههای مناط مشخصات خاك و بستر رویش جستجو نمود.

بافت خاك در اکثر . باشدمتنوع از نظر وضعیت بافت خاك قرار ندارد. شایان ذکر است که خاك در همه رویشگاههای این گونه فاقد گچ می
شوند. اسیدیته خاك قلیایی و سوب میباشد که این خاکها جزء خاکهای متوسط تا سنگین محلومی رسی شنی و لومی رسی میمناطق 

 30تا  0خاك رویشگاه ریش زرد از نظر میزان مواد آلی فقیر و در الیه در مناطق مختلف متغیر است.  12/8تا  07/7میزان آن از 
در مناطق  38/0تا  24/0در مناطق مختلف درصد کربن مواد آلی بین  متری، دارای بیشترین میزان کربن آلی است و در مجموعسانتی

میلی موس بر سانتی متر درمناطق مختلف در نوسان  62/1تا  31/0مختلف در نوسان است. هدایت الكتریكی خاك در مناطق مختلف بین 
است که با توجه به میزان درصد سدیم قابل تبادل، هدایت الكتریكی و اسیدیته خاك در رویشگاههای مختلف مورد مطالعه، جزو خاکهای 

در منطقه قطب آباد در  65/57در منطقه بشاگرد تا  85/9عمولی محسوب می گردد. درصد مواد خنثی شونده ) میزان آهك( از غیر شور و م
باشد به باشد. مشخصات خاك و بستر رویش این گونه یكی از عوامل محدود کننده پراکنش این گونه در استان هرمزگان مینوسان می

در مناطقی از  کهای شور و یا خاکهای دارای بافت سنگین مشاهده نمود، همچنین این گونه گیاهیطوری که این گونه نمی توان در خا
این گونه گیاهی در استان هرمزگان در اراضی کوهستانی کم  شود.)شن زارهای شرق( دیده نمی استان که دارای خاکهای شنی می باشند

سنگریزه دار، مجموعه واحدها و دشتهای دامنه ای دیده می شود اما تیپ های اصلی  هایتراسهای فوقانی، واریزه ارتفاع، تپه ها، فالت ها و
 "رویشگاه این گیاه از نظر زمین شناسی اکثرا. این گونه را بیشتر می توان در مناطق تپه ماهوری و دشت های دامنه ای مشاهده می شود

ها و پهنه ها، کف درههای مخروط افكنههای مرتفع و کم ارتفاع، نهشتهسها تراهای دوران چهارم است. این نهشتهها و آبرفتشامل نهشته
 Hosseiniباشند. تر میاند و دارای اجزایی متفاوت و منفصل بوده که حاصل فرسایش تشكیالت قدیمیهای پای کوهی را فرا گرفته

تایج حاصل نداند. موثر می Puccinellia distans ( سه عامل خاك، آب زیرزمینی و میزان بارندگی در پراکنش و استقرار گونه1997)
و  Assadpourدر بحث محدودیت استقرار این گیاه با عوامل خاك کامال همخوانی دارد.  Hosseini (1997)از این بررسی با نتایج 

Soltanipoor (2009) ( عوامل اقلیمی، عامل محدود کننده مهمی در انتشار گونهCymbopogon olivieri در ) استان هرمزگان
به نمیداند و بیان می دارد که فاکتور اصلی در انتشار این گونه در استان هرمزگان را باید در مشخصات خاك و بستر رویش جستجو نمود. 

طور کلی مشخصات خاك و بستر رویش این گونه یكی از عوامل محدود کننده پراکنش این گونه در استان هرمزگان می باشد. که این 
( بررسی شرایط اقلیمی رویشگاههای گونه انغوزه در استان هرمزگان نشان 2017) Assadpourبا مطالعه نامبرده همخوانی دارد. تحقیق
عامل آب و هوایی و کمی عرض جغرافیایی در مناطق مختلف استان یكی از عوامل محدود کننده رویش گونه در استان می باشد.که داد که 

بررسی خاك رویشگاههای گونه هرش نشان داد  Soltanipoor (2015)و  Assadpour.ده همخوانی ندارداین تحقیق با مطالعه نابر
متنوع از نظر وضعیت خاك قرار ندارد . شایان ذکر است که خاك در همه رویشگاههای این گونه فاقد گچ  "که این گونه در شرایط نسبتا

که این تحقیق از نظر وضعیت وضعیت خاك با  های سبك محسوب می شوند.جزء خاکباشد. بافت خاك در هر مناطق مورد آزمایش می
(  عوامل اقلیمی را به عنوان یك عامل محدود کننده 1999) Najafi .مطالعه ایشان همخوانی داشته و از نظر بافت خاك همخوانی ندارد
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متنوع گیاهی، در جهات مختلف جغرافیایی، در دشتها و  در انتشار و فراوانی گونه قیچ در استان هرمزگان نمی داند. زیرا قیچ در تیپهای
 آلی با بافت سبك می روید. که این تحقیق با مطالعه ایشان همخوانی دارد.اراضی شیبدار، در خاکهای فقیر از مواد 
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Abstract 
     Chrysopogon aucheri is one of the most important species of Hormozgan province, which plays an 

important role in soil conservation and forage production. In order to determine some of the ecological 

characteristics of species such as distribution areas, soil condition, geology, climatic conditions, 

elevation range, land types and vegetative parameters of this species, this study was conducted in 2013 

for 3 years in Hormozgan province. In this research, distribution map of the species was first prepared 

and then the study was carried out in four regions including Hajiabad, Ghotbabad, Geno and 

Bashagard in Hormozgan province. The elevation amplitude of this species extends from 200 meters 

height in the region of warm Geno and Chahfalleh to 2,900 meters in Bokhon mounth in Hajiabad 

city. This plant is found in Hormozgan province in low altitude mountains, hills, plains and upper 

terraces, trench vents, set of units and plains, but the main types of this species can be found in hill 

areas and domain plains are observed. The study of the soil of the habitats of the studied areas showed 

that C. aucheri species is not relatively diverse in terms of soil condition. It is worth noting that soil in 

all areas of this species is without gypsum. Soil study of the areas of the studied areas showed that the 

species of beard Yellow is not relatively diverse in terms of soil texture. It is worth noting that the soil 

texture is in most areas of sandy clay and loamy clay, which are considered as moderate to heavy soils. 

Acidity of alkaline soil and its amount varies from 07.07 to 12.8 in different regions. The soil of the 

Beech habitat has the highest organic carbon content in terms of the organic matter content of the poor 

and in the 0 to 30 cm layer, and in general, the organic carbon content varies between 0.24 and 0.38 in 

different regions. The electrical conductivity of the soil in different regions varies from 0.31 to 1.662 

mM / cm in different regions, which, due to the exchangeable sodium content, electrical conductivity 

and soil acidity in different study sites, are non-saline soils and normal. 

 

Key words: Ecology, Chrysopogon aucheri, Hormozgan Province. 
 


